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|| Tæt trafik og bilos prægede bymidten op gennem 1950’erne og 60’erne - også selvom ringvejssystemet kom til i 1960.
Her ser v de trafikale problemer på Vestergade en almindelig dag i 1956.

|| Borgmester Ernst Thomsen »lukker« gågaderne for kørende trafik ved at
binde røde silkesnore sammen 1. december 1971. Ved siden af borgmesteren
ses tæppehandler Sv. Hansen.

»Silkeborg egner
sig ikke til gågader ...«
Det første forsøg med
gågader i Silkeborg
fandt sted i december
1967. Der skulle gå
yderligere fire år,
inden der permanent
kom gågader

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE »Silkeborg egner
sig ikke til gågader ...« »...før vi har
baggaderne i orden«, lød det på et
byrådsmøde i slutningen af oktober
1968. Og det var meget præcist det,
der var problemet. Trafikken i og
gennem byen var steget voldsomt op
gennem 1960’erne. Så der var brug
for en gennemgribende regulering og
omlægning af trafikstrømmen. Især
hvis byen skulle have gågader ligesom dem, der begyndte at dukke op
i mange andre af landets byer. Men
det havde sin pris at få bilerne væk
fra midtbyens gader.
I denne og efterfølgende artikler ser
vi nærmere på gågadernes etablering,
som strakte sig over mere end ti år.
Og fortsætter med så saneringen i trekanten Christian 8.s Vej-FredensgadeKirkebakken, der fandt sted i første
halvdel af 1970’erne med henblik på
forbedring af trafikforholdene.
Undervejs i forhandlingerne konstaterede borgmester Ernst Thomsen
meget lakonisk: »Men det skal ikke
skjules, at mens nogle får en fordel af
gågader, får andre en bagdel. … Tror

nogen, at beboerne på Christian 8.s Vej
er forgrint af at få en firesporet vej?«
Og det var netop det store dilemma i
de års trafikplanlægning.

Vejplaner og gågader
De første meldinger i aviserne om, at
Silkeborg Kommune arbejdede med
planer om at omdanne Silkeborgs centrum til et net af gågader, dukkede op i
foråret 1967. Der var blevet udarbejdet
et skitseprojekt for trekanten TorvetSøndergade-Christian 8.s Vej og nu var
det planen, at den del af Søndergade,
hvor der var strøgbutikker, skulle gøres til gågade.
I kommunearkivet er det dog lykkedes at finde en foreløbig vejplan fra
1963, hvori det noteres, at det af sikkerhedsmæssige grunde kunne blive
»nødvendigt helt at fjerne trafikken
fra de gader, hvor fodgængere bør
have fortrin, f.eks. i de mest udprægede strøggader.« Så selvom man måske her ikke direkte tænkte i gågader
for gågadernes skyld, så peger det i
den retning.
Da det kom til stykket var det dog
Søndergades forretningsfolk, der i efteråret 1967 foreslog byrådet at gøre
noget ved det. De ønskede, at en del af
Søndergade - fra Torvet til Markedsgade - som et tidsbegrænset forsøg
blev omdannet til gågade.
Silkeborg Handelsstandsforening
bakkede op om forslaget, men mente
dog, at der skulle etableres et samlet
gågadenet i midtbyen.
Da sagen blev færdigbehandlet på et
byrådsmøde 11. december 1967, blev
den genstand for en heftig debat, fordi
der var en række modstridende interesser, og fordi de trafikale konsekvenser var helt uoverskuelige.

Gågade-forsøg
Forsøget fik en lidt anden udformning

end det oprindelige forslag. Byrådet
besluttede nemlig, at det skulle omfatte Vestergade (fra Rådhusgade til
Hostrupsgade) og Tværgade (fra Vestergade til Nygade), og at det skulle
køre i perioden 14. til 23. december.
Søndergade kom altså ikke med,
selvom idéen oprindeligt var fremsat
af det såkaldte Søndergade-udvalg.
Ifølge Silkeborg Avis måtte Søndergade »vente til Christian 8.s Vej kan
åbnes for trafik i begge retninger«,
hvilket var »afhængig af de arealerhvervelser, som kun er på et forberedende stade.« Desuden pegede man
på byrådsmødet på, at det ville kræve
store ændringer i Østergade-krydset
og omlægning af de bybusruter, der
passerede Søndergade.

Julemand og nisseorkester
Ved åbningen af »gågaden« klippede julemanden et silkebånd over, og
formanden for Vestergade-udvalget,
guldsmed Børge Jacobsen, bød de
mange fremmødte kunder velkommen. Derefter kørte julemanden i sin
kane ned gennem gågaden og uddelte
frugt og slik til børnene. Han var ledsaget af et nisseorkester fra Nordre
Skole. Så der var gjort alt for at gøre
premieren til noget særligt. Gaderne
var også pyntet med lange rækker af
juletræer, og foran forretningerne var
der fortovsudstillinger. Der var endvidere opsat bænke, og så blev der solgt
julegløgg i en bod.
Efter forsøget vurderede man, at det
var forløbet over al forventning, og at
trafikken var blevet afviklet smertefrit. Endelig var forretningsfolkene
meget tilfredse med julesalget.

Sommer-gågade
Hvad Søndergades handlende mente
om julesalget det år, ved vi ikke. Men
de tog revanche den efterfølgende

|| Gågade-forsøg
i sommeren 1968
i Søndergade - her
set fra hjørnet ved
Markedsgade.
FOTOGRAF: JOH. JENSEN.
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|| Torvehandel set fra Østerport med Torvets pølsevogn og parkeringsvagtens hus i
forgrunden. Ved Søndergade/Vestergade ses en afspærring, som skyldes, at Vestergade
endnu her i juli 1972 kun var gågade på forsøgsbasis. FOTOGRAF: PREBEN BALTZER

|| »Gågaderne« Vestergade og Tværgade er pyntet til jul december
1970 og Peter Jessens julepyntede vinduer og facade bidrager også til
den hyggelige stemning. FOTOGRAF: JOHS. JENSEN

sommer, hvor de fik tilladelse til at
omdanne Søndergade til gågade i 14
dage i juli. Så alle sejl blev sat til for at
skabe en intim og hyggelig stemning
med gadehandel, blomsterudsmykning og farvestrålende parasoller til
glæde for både lokale kunder og højsæsonens mange turister. Desuden
var der sørget for gadesalg af øl, sodavand og kaffe.
Der var også tænkt på underholdning, idet der dagen igennem lød
dæmpet musik fra en række højtalere.
I begge ender af gaden - ved Torvet og
ved Markedsgade - var der ophængt
bannere med påskriften: Gågade.
I forlængelse af denne gågadeordning blev også den nordlige del af
Tværgade omdannet til gågade helt
frem 1. november.

Ikke jule-gågader i 1968
Op til julehandelen i 1968 anmodede
106 forretningsfolk byrådet om at få
lov til at gentage succesen fra året før.
Det blev imidlertid afvist - med en
lidt uforståelig henvisning til »tidligere trafikale erfaringer med gågader.«
Ifølge avisen havde man jo haft de stik
modsatte erfaringer.

Regatta med gågade 1969

Det var

DENGANG

Til gengæld var der større velvillighed, da Regattaen løb af stablen
i august 1969. Her tillod man de fire
dage, Regattaen varede, at Vestergade og Søndergade blev lukket af
for kørende trafik, mens Torvet blev
omdannet til »grønt område« med
springvand, musiktribune, fortovsrestauranter og plads til asfaltbal. Sikkert til stor glæde og fornøjelse for alle
- forretningsdrivende, silkeborgensere
og regatta-gæster.
Silkeborg Handelsstandsforening
pressede fortsat på for at gøre den
bilfri by permanent. Foreningen
mente, at det var en forudsætning
for, at handelslivet kunne klare sig i
konkurrencen med andre byer, som
også etablerede gågader.
Næste gang et gågade-forsøg var
på byrådets dagsorden var i juni
1971. Nu var man klædt lidt bedre på
til at drøfte spørgsmålet om gågader
og tage nogle langsigtede beslutninger. Dels havde der været afholdt en

udbytterig bykonference i marts om
byens fremtid, hvortil der var inviteret
repræsentanter for over 80 foreninger,
organisationer og lokale institutioner,
samt repræsentanter for en række
statsinstitutioner, amtskommunen
m. fl. Dels havde byrådet besøgt andre byer for at se, hvordan man havde
løst problemet »gågader og trafikafvikling«.
Det var et enigt byråd, der stod bag
beslutningen om at »stile mod at få
etableret gågader i byens centrum fra
omkring midten af december«. Også
selvom politimesteren af trafikale årsager frarådede, at Vestergade kom
med i forsøget. Han forbeholdt sig
ligefrem ret til »at ophæve ordningen
efter en ganske kort periode, hvis den
medførte færdselsmæssige farer eller
væsentlige gener.« Det skete nu ikke.

Forsøg fra 1. december 1971
Da sagen kom på dagsordenen igen i
november ,var det igen et enigt byråd,
der besluttede at iværksætte forsøget
1. december.
Området bestod denne gang af
Søndergade og Vestergade, af Tværgade (fra Vestergade til Bios port) og
den østligste del af Nygade (mellem
Søndergade og Mejerigården). Altså
stort set det område, som siden blev
byens bilfrie område - bortset fra at
kun Torvets nordside blev inddraget
til formålet.
Hen over efteråret havde man haft
travlt med forskellige større reguleringsarbejder og ny skiltning, så
trafikken kunne komme til at glide
lidt lettere. Omfartsvejene udenom
gågadesystemet blev (næsten som vi
kender det i dag) Søvej/Søgade mod
nord, Drewsensvej mod syd. Mod vest
blev Hostrupsgade ensrettet på stykket mellem Skoletorvet og Vestergade,
hvorfor Grønnegade og Toldbodgade
også kom i spil.
Mod øst blev Christian 8.s Vej åbnet
for trafik i begge retninger efter regulering både i Østergadekrydset og ved
Søndergade. Desuden blev der indført
stopforbud på denne strækning.
Endelig fik bybusserne ny køreplan og »omstigningsstationen« blev
henlagt til Østergade mod tidligere på
Skoletorvet.

Flere tusinde mennesker var mødt
op på Torvet for at overvære indvielsen af gågade-området onsdag 1.
december 1971. Her »lukkede« borgmester Ernst Thomsen gågaderne
for kørende trafik ved at binde røde
silkesnore sammen.
Til tonerne af fire medlemmer af
Horsens-Garden opsendtes derefter
500 balloner, hvoraf nogle indeholdt
gavekort udstedt af byens butikker.
Senere var der folkedans i de julepyntede gader.
Festlighederne fortsatte resten af
december med en lang række indslag.
Selv den efterfølgende søndag, hvor
butikkerne ellers var lukkede, kunne
man lokke flere tusinde mennesker
ind til byen. Her førte Den Jyske Pigegarde an i et festligt optog af nisser,
skolebørn, folkedansere og alle mulige
andre.
Eneste minus var den hårde blæst,
der afskrækkede mange fra at tænde
papirlamperne til den afsluttende lysfest på Torvet. Men julelysene blev
dog tændt i byen og det markerede, at
nu var det jul, og nu havde Silkeborg
et gågadenet - som forsøg.

Permanent ordning
Forlods var det bestemt, at Søndergade skulle være permanent gågade,
når forsøget sluttede, mens det øvrige
område som udgangspunkt kun var
forbeholdt fodgængerne i en forsøgsperiode »af en vis varighed.«
Men da mange af de praktiske
problemer løste sig hen ad vejen, besluttede byrådet i november 1972 at
konvertere forsøget for Vestergade og
en del af Torvet og Tværgade til en
permanent ordning.
Det havde nemlig vist sig, at både de
forretningsdrivende og byens borgere
var vældig glade for deres gågader.
Da Handelsstandsforeningen og Silkeborg Avis lavede en undersøgelse viste
det sig, at 83,6 procent af de adspurgte
»gik ind for gågader«.
Det skal dog lige nævnes, at der i
debatten også var udsagn i avisen á
la »Kunden er ligeglad med, om der
er gågader«.
Historien om Silkeborgs gågader
fortsætter i næste artikel.

